
UCHWAŁA NR LI/498/2022 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi 
Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
tekst jedn. z 2022 r. poz. 559) w zw. z art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jedn. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.; dalej: KPA) Rada 
Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Stwierdza się brak właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z.W.* 

z dnia 29.03.2022 r. dotyczącej obsługi technicznej posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza w dniu 28.03.2022 r. i postanawia się o jej przekazaniu do 

Burmistrza Miasta Sandomierza, jako organu właściwego do jej rozpatrzenia.  

§ 2.  

Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte 

jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sandomierza do powiadomienia Rady Miasta Sandomierza 

o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały, w tym przekazanie skargi Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

i powiadomienie o tym fakcie skarżącej, powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

 

 

Pismem z dnia 29.03.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu: 30.03.2022 r.) 

skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, Pani Z.W.* wniosła skargę (dalej: skarga) 

dotyczącą niewłaściwej (zdaniem skarżącej) obsługi technicznej posiedzenia Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza w dniu 28.03.2022 r. Skarżąca domaga się w swym 

piśmie wyciągnięcia konsekwencji "(...) w stosunku do dwóch informatyków UM, którzy to zaniedbali lub 

wręcz utrudniali celowo, bo opieszale (...)"  przebieg wskazanego w zdaniu pierwszym posiedzenia komisji. 

Jak to zostało podkreślone przez Panią Z. W.* „(...) problemy i zaniedbania opieszale poprawiane z 

mikrofonem (...) były celowe”. 

Skarga będąca przedmiotem niniejszej uchwały została skierowana pod obrady Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji (dalej: Komisja), która zgodnie ze Statutem jest odpowiedzialna merytorycznie za 

opiniowanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miasta Sandomierza, a także za 

wypracowywanie rekomendacji co do dalszego trybu postępowania (zob. § 98 ust. 1 Statutu Miasta 

Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 

października 2021 r. - Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 5 listopada 2021 r. poz. 3524; dalej: 

Statut). W dniu 07.04.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji, która w pkt. 6 przyjętego porządku obrad 

dokonała rozpatrzenie przedmiotowej skargi. Analiza jej treści wykazała, że w pełni dotyczy ona 

pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu zatrudnionych na stanowisku ds. obsługi 

informatycznej urzędu. Mając powyższe na uwadze Komisja stwierdziła, iż organem 

kompetentnym do wyjaśnienia podniesionych w skardze zarzutów będzie Burmistrz Miasta 

Sandomierza. Zgodnie bowiem z § 114 pkt. 3-4 Statutu, kierownikiem Urzędu jest Burmistrz, który 

wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Powołując się zatem na art. 232 § 2 KPA, 

który stanowi:  "skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu 

służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej 

załatwienia", zasadnym jest przekazanie wg. właściwości przedmiotowej skargi do rozpatrzenia 

Burmistrzowi Miasta Sandomierza, a czym stanowi się, jak w § 1 niniejszej uchwały. Stanowisko to jest 

zgodne z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.    

 
* Dane osobowe zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1)). Anonimizacji 

dokonała Magdalena Żukowska - Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.    
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